
 

 Zápis č. 5/2015 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

dne 29.12.2015 

 

 
Přítomní členové OZ :  Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Marcela Dvořáková                                                                   

                                            Karel Mleziva,  František Semrád , Michal Junek 

 

Nepřítomen : Milan Přibyl - omluven 

 

Program :  

      1.   Projednání a schválení rozpočtu 2016 

      2.   Stanovení a schválení kapitačních plateb za likvidaci odpadů a poplatků za psy 

3. Rozpočtové změny – pravomoc starosty na jejich provádění. 

4. Různé – připomínky občanů 

 

 

 

 

   Schůze byla zahájena v 19.45 hod. schválením programu ( pro - 6), zapisovatel – Marcela 

Dvořáková, ověřovatelé zápisu Jaroslava Švejdová, Karel Mleziva 

 

 

1.Starosta zahájil schůzi a vyzval přítomné zastupitele, aby se vyjádřili, zda mají nějaké 

připomínky k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtovému výhledu na r. 

2016-2018. Jelikož žádných připomínek nebylo -  návrh byl zveřejněn dle zákona o obcích na 

úřední desce i v el. podobě na webových stránkách obce, nechal starosta o schválení hlasovat. 

 

 

2.Místostarostka Marcela Dvořáková zahájila diskusi k výši kapitačních plateb za likvidaci 

komunálního odpadu na rok 2016. Navrhla, aby kapitační platby a poplatky za psy zůstaly ve 

výši roku 2015. Nikdo další se nevyjádřil, takže následně byla tato částka schválena. 

 

 

3.Účetní Marie Dvořáková seznámila přítomné s rozpočtovými změnami č.12-15 (vizpříloha). 

K těmto nebylo připomínek. 

 

 

4. Starosta požádal zastupitele o oprávnění provádění rozpočtových změn během roku, s tím, 

že bude následně na zasedání OZ informovat zastupitele o jejich realizaci a dle požadavku 

zastupitelů je zdůvodňovat. Zastupitelé s návrhem souhlasili. 

 

 

5.Starosta seznámil přítomné se žádostí Josefa Čápa, bytem Ústrašická 656, Planá n. Lužnicí 

na odkoupení pozemku p.č. 356/1, výměra 318 m2, k.ú. Katov u Budislavi, jehož vlastníkem 

je obec Katov. Jedná se o pozemek, který zčásti zasahuje do Nového rybníka, jehož je žadatel 

vlastníkem. Jelikož nemá pozemek pro rozvoj obce vzhledem k poloze zvláštní význam, byl 

záměr schválen a tento bude zveřejněn na úřední desce dle zákona o obcích.  

 

 

 



 

 Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.12.2015 : 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      

        1. Rozpočet na rok 2016 : příjmy ve výši 1.418.300 Kč, výdaje 1.637.500 Kč, ztráta 

            219.200 Kč bude pokryta z přebytku minulých let. 

            Pro : 6 

        2. Rozpočtový výhled na r. 2016 - 2018 

            Pro : 6 

        3. Kapitační platby za rok 2016 za likvidaci domovních odpadů ve výši 300,- Kč na  

            obyvatele a rekreační objekt, poplatek 50,- Kč za psa 

            Pro :6 

        4. Záměr prodeje pozemku p.č. 356/1, k.ú. Katov u Budislavi 

            Pro : 6 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
        5. Rozpočtové změny č. 12 - 15 (viz příloha zápisu). 

            Pro : 6 

      

 Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu : 

         6. Provádět rozpočtové změny bez schválení zastupitelstva a tyto změny dávat   

             zastupitelům na vědomí na schůzích OZ, odůvodnit nutnost provedení. 

             Pro : 6 

 

Schůze ukončena ve 20.30 hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Marcela Dvořáková 

 

Zápis ověřili : 

 

Jaroslava Švejdová …………………  

        

 

Karel Mleziva   ……………………..  

                                                                                            Starosta : 

                                                                          

 


